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Milí čtenáři, 

vítáme vás u druhého čísla Křimdy. Jsme rádi, že i v tomto roce vám můžeme přinášet 

informace ze školy a bavit vás. Máme za sebou Vánoce a doba předvánoční je na Křimická vždy 

bohatá na různé akce. Připomeneme si je v rubrice Vánoce ve škole. Zajímají vás zimní sporty? 

O těch netradičních a méně známých se dočtete v rubrice „Zaměřeno na …“. Taky nebudou 

chybět novinky z kultury a nějaké ty drby. Účastníci zájezdu určitě rádi zavzpomínají na 

letošní lyžák. Přejeme příjemnou zábavu a užijte si jarní prázdniny!  

                                                                                                           Redakční rada 
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INTERVIEW 
 

Jak dlouho působíte na této škole? 

Na naší škole jsem od jejího založení, tedy již 

38 let. Začínala jsem jako vychovatelka, pak 

jsem učila a v současné době pracuji jako 

asistentka pedagoga. 

Jak se lišila výuka v době vzniku školy od té 

dnešní? 

Když se škola otevřela, v každé třídě bylo 

okolo pětatřiceti dětí, také byl tzv. dvousměnný 

provoz. Jedny třídy se dopoledne učily              

a odpoledne byly v družině. Jiné třídy naopak 

byly dopoledne v družině a odpoledne se učily. 

Tento provoz se každý týden prohodil, aby to 

bylo pro všechny žáky spravedlivé. Dnes je 

většinou ve třídě kolem dvaceti dětí a všichni 

se učí dopoledne. 

Máte nějakou zajímavou vzpomínku na 

děti, které jste v minulosti učila?  

Na všechny děti vzpomínám s láskou. Dnes 

jsou z nich maminky, tátové a někteří do naší 

školy vodí dokonce již svá vnoučata. 

Na co ráda vzpomínáte z vlastních školních 

let?  

Z vlastních školních let si ve vzpomínkách 

vybavím kalamář, namáčecí pero se zlatou 

špičkou, naklopené lavice, stupínek u tabule       

a někdy dokonce i rákosku v rukou učitele         

a pana ředitele. To když někdo opravdu zlobil, 

pak dostal a ještě klečel. Dnes by to možná 

také nebylo občas na škodu . 

Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo v dětství 

vaše vysněné povolání? 

Ano, chtěla jsem již od dětství učit a pracovat 

s dětmi. 

V jakém předmětu jste nejvíce vynikala          

a který vám naopak nebyl příjemný? 

Základní školu jsem dochodila ve svém rodišti 

na Moravě. Ve škole jsem jako žačka měla 

ráda český jazyk, dějepis a zeměpis, milovala 

jsem výtvarnou výchovu. Nezaujala mne           

a nešla mi naopak matematika. 

Co se vám na dnešních dětech nelíbí? 

A naopak, co se vám na nich líbí?  

Na dnešních dětech se mi líbí, že jsou přímé, 

dovedou spoustu věcí, umějí pracovat 

s technikou a PC. Nelíbí se mi, že jsou občas 

nezdvořilí, nemají respekt k dospělým lidem, 

nezdraví, jsou k sobě navzájem mnohdy hrubí, 

neváží si svých věcí a školních pomůcek . 

 

 

 

 

 

Kdybyste mohla vrátit čas, vybrala byste si 

znovu toto povolání? 

Rozhodně!!!! 

Co ráda děláte ve volném čase?  

Ve volném čase se věnuji vnoučatům, v létě 

pracuji na chalupě na zahrádce, ráda plavu             

a posedím s kamarády. 

Jakou knížku máte nejraději a proč? 
Jakékoliv pohádky. V mém věku jsem klasický 

čtenář časopisů a luštitel křížovek. 

Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte? 

Ráda se vracím do svého rodiště – do Holešova 

nedaleko Kroměříže. 

Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste s nimi 

udělala? 

Něco bych určitě věnovala potřebným dětem na 

charitu a zbytek dětem vlastním a vnoučatům. 

S kterou postavou z historie nebo  

současnosti byste se chtěla setkat a proč? 

Se spisovatelkou Boženou Němcovou. Miluji 

její pohádky, které se snažím předávat dalším 

generacím. 

 

 

                         Připravil: Luka Borský 
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Na naše otázky odpovídala paní Jaroslava Kuperová 
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NOVINKY OD NÁS 

Představení v angličtině opět u nás! 
Závěr pochmurného listopadu přijeli žákům pátého až devátého ročníku zpestřit herci anglického 

divadelního souboru The Bear Theatre, kteří k nám do školy pro velký úspěch zavítali již poněkolikáté.  

Rodilí mluvčí si pro své mladší diváky letos přichystali The Alien Grammar Show. Jednoduchý děj, 

kdy tajní američtí agenti ve službách pana prezidenta pátrali po mimozemšťanech, žáky velmi nadchl. Toto 

interaktivní představení bylo velmi humorné, žáci se stávali herci, svých rolí se zhostili s velkým 

nasazením, zápletka je pohltila a skutečným hercům byli rovnocennými partnery. Všichni se nejen úžasně 

bavili, ale navíc si zábavnou a velmi nevšední formou osvěžili užitečné učivo spadající do aktuálně 

probírané látky v pátých a šestých třídách, konkrétně tvoření zjišťovacích i doplňovacích otázek v čase 

přítomném prostém.   

Žáci vyšších ročníků měli možnost zhlédnout již náročnější představení s názvem The History of 

British Literature, kde se nenásilnou formou seznámili s předními představiteli anglické literatury, jejich 

stěžejním dílem i dobovým jazykem. Vedle nejslavnějšího dramatika všech dob Williama Shakespeara 

jsme rovněž nahlédli do tvorby dalších autorů, jmenujme alespoň některé z nich:  Chaucer, Wilde, 

Lawrence, Joyce, Austin atd. Herci ztvárnili ukázky z tvorby těchto spisovatelů velmi zajímavě a způsobem 

blízkým divákům této věkové skupiny. 

The Bear Theatre opět nezklamali, už teď se těšíme na další představení z repertoáru této herecké skupiny!  

                                                                                      Mgr. Petra Nedvědová 

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Ve dnech 28. – 29. 1. 2020 se konala konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. 

Vzhledem k velkému počtu účastníků (32 žáků) byla soutěž rozložena do dvou dnů.  

V úterý proběhla písemná část, v níž žáci prokázali své dovednosti v oblasti gramatiky, porozumění             

a poslechu. Do druhého kola postoupilo 13 žáků, kde měli prokázat svoji schopnost pohovořit na vybraná 

témata. 

 

Výsledné pořadí: 

V kategorii I A (6. - 7. ročník): 

1. Rosťa Novák, Jan Holada 

2. Jan Wittberger 

3. Emílie Pospěchová 

V kategorii II A (8. – 9. ročník): 

1. Petr Boček 

2. Kateřina Hovorková 

3. Tereza Michálková 

 

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sil při náročné přípravě na obvodní kolo. 

                                                                                         Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 
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Konverzační soutěž v německém jazyce 
Dne 13. prosince 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Na začátku všichni 

soutěžící zpracovávali zadané úkoly po poslechu německy namluveného textu. Po krátkém představení  žáci 

hovořili na předem zpracované téma a následně popisovali situační obrázek, který měli před sebou.   

V kategorii IA (6. - 7. třídy) se zúčastnilo celkem 16 žáků a vítězkou školního kola se stala Karolína 

Beziazîcinîi ze 7. A. V kategorii IIA (8. - 9. třídy) se do školního kola přihlásilo celkem šest žáků a po sečtení 

všech dosažených bodů nejlépe uspěl Sebastian Köhler ze třídy 9. B.  

V úterý 7. ledna 2020 se konalo obvodní kolo konverzační soutěže, které každoročně pořádá Gymnázium 

Omská, Praha 10. I zde se soutěžící musí umět představit, reagovat na doplňující otázky, hovořit na vylosované 

téma a popisovat obrázek. Po napínavém dopoledni, plném soutěžení a čekání na výsledky, naši žáci ve svých 

kategoriích získali vynikající umístění: 

Karolína Beziazîcinîi  se v kategorii IA umístila na 1. místě. 

Sebastian Köhler ze třídy 9. B se v kategorii IIA umístil na 2. místě. 

Vítězům srdečně blahopřejeme!                    

                                Mgr. Jana Ludwig 

 

Vystoupení dramatického kroužku 
Předposlední lednový týden znamenal pro členy anglického dramatického kroužku skutečný divadelní 

maraton. Úterní skupina zahrála odpoledne rodičům a druhý den následovala dvě představení pro žáky 2. a 3. 

tříd. Nejmladší herci zahráli klasické pohádky: The Little Shack, The Best Pizza a The Wolf and The Kids. Starší 

děti předvedly náročnější scénky The Wise Judge a Snowdonia Weather. 

Ve zbytku týdne se dostala na scénu čtvrteční skupina, která tradičně nacvičuje rytmizované pohádky tzv. 

Jazz Chants. Letos se naši herci pochlubili pohádkou The Three Billy Goats Gruff, se kterou by nás měli 

reprezentovat i na soutěži Come and Show. Ve scénce At the Doctor´s pobavili obecenstvo neobvyklými 

lékařskými postupy a o počasí v Evropě se diváci dozvěděli ve scénce Snowdonia Weather. 

V tomto týdnu herci prověřili nejen své herecké umění, ale i profesionální přístup k hladkému průběhu 

představení. Děkujeme! 

                                                                                       Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
V prvním pololetí se konaly tři matematické 

soutěže: Zdatný matematik, Pythagoriáda a část 

Matematické olympiády (školní a obvodní kolo pro 

kategorie Z5 a Z9). 

Jako první se uskutečnila 20. listopadu 2019 

soutěž Zdatný matematik na ZŠ Veronské náměstí, 

které se zúčastnilo patnáct žáků naší školy. Velkého 

úspěchu dosáhli v kategorii 6. ročník Tereza 

Mazancová z 6. A (2. místo) a Kristina Kůželová         

z 6. A (3. místo), v kategorii 7. ročník Karolína 

Beziazîcinîi  ze 7. A (1. místo) a v kategorii 8. ročník 

Jakub Kurdiovský z 8. A (1. místo).  

 Obvodní kolo Matematické olympiády proběhlo 29. ledna 2020 tradičně na ZŠ Kodaňská. Na základě 

školního kola postoupili z 5. A Zdeňka Pangrácová, Barbora Švadlenková, z 5. B Kryštof Hájek, Zora 

Svobodová a z 5. C Kateřina Bělová a Martina Kárníková. 

Úspěšnou řešitelkou se stala Zora Svobodová (4. místo) a Zdeňka Pangrácová (8. místo). Žáky 6. až 

8. ročníku obvodní kolo matematické olympiády teprve čeká 7. dubna. 

20. – 29. ledna 2020 se konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 5. až 8. ročníku. Tento rok bylo 

školní kolo velice úspěšné. Zabodovalo v něm a do obvodního kola, které se bude konat 26. března, postoupí 

neuvěřitelných 17 žáků. Budeme jim držet palce a doufáme, že obsadí přední příčky. 

Všem šikovným počtářům děkujeme za reprezentaci a těšíme se na jejich další matematické úspěchy.  

               Mgr. Jaroslava Sýkorová 

 

Žákovský parlament 
Jedním z projektů Žákovského parlamentu v tomto školním 

roce je vybavení odpočinkové neboli chill out zóny na naší škole. Na 

odpočinkovou zónu si žáci naší školy vydělali peníze na vánoční 

tržnici. Klub rodičů a škola na nábytek přispějí také. Členové 

parlamentu z pěti nabízených variant vybrali sestavu z obdélníkových 

taburetů. Poté rozhodovali o jejich ideálním umístění. Všichni se na 

odpočinkovou zónu moc těšíme. 

Další novinkou je, že od listopadu vede Žákovský parlament 

paní učitelka Melita Podhola, protože paní učitelka Adéla Koryntová 

odešla na mateřskou dovolenou. Naším hlavní cílem zůstává 

napomáhat při budování dobré atmosféry v naší škole. 

                                                            Mgr. Melita Podhola 

Sametová revoluce  - Jak tuto dobu viděli rodiče? 
Tátovi v té době bylo 11 let. Vzhledem k tomu, že měl tetu v emigraci v tehdejším Západním 

Německu, se v rodině často mluvilo o poměrech u nás a na Západě. Když začala sametová revoluce, otec 

by se rád zapojil, ale byl moc mladý a situace byla poměrně nebezpečná. Proto zvolil svoji formu protestu. 

Na hodinu tělesné výchovy si na červené trenýrky (tehdejší cvičební úbor) fixou napsal „Ať žije Havel!“    

Z tohoto důvodu byl v hodině tělocviku učiteli vyzván, aby řekl, proč si ten nápis napsal. Otec, vědom si 

možných následků svého jednání, řekl, že si myslí, že by člověk jako Havel byl dobrým prezidentem. V té 

době totiž ještě nebylo jasné, jak situace u nás dopadne, proto nedostal žádný kázeňský postih. Za nějakou 

dobu, kdy komunisté z vlády odstoupili, cítil otec na  učitelích úlevu, že mu za tu provokaci žádnou 

poznámku nedali. A Václav Havel se stal prezidentem.   

                                                                                                        Viktorie Hýblová,  4. A 
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Mladý chemik 2019 
Dne 12. prosince 2019 jsme se zúčastnili soutěže Mladý chemik 2019. Soutěž se konala na 

Masarykově střední škole chemické, v tzv. „Křemencárně“. Do třídy nás doprovodila bývalá žákyně ZŠ 

Křimické – Anička Císlarová. Na samotný test jsme měly jednu hodinu, ale vyskytovaly se zde i otázky, 

na které jsme neznaly odpovědi. Po dopsání testu jsme obdržely malou pozornost za účast a organizátoři 

nás pozvali na přednášku o vynálezci očních čoček – Otto Wichterlovi. 

 Tím naše návštěva skončila a vrátily jsme se zpátky do školy, abychom předaly paní učitelce 

Šimkové diplom za reprezentaci školy a podělily se o své pocity z testu.  Jsme rády, že jsme měly možnost 

zúčastnit se druhého kola této soutěže. 

                                                                    Tereza Michálková a Andrea Šlechtická 

 

NOVINKY OD NÁS 

Bobřík informatiky, IT Slot a Úžlabinská informatika  
 Letos se naše škola již potřetí zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného 

bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to 

jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž se konala     

4. – 15. listopadu 2019. Úspěšnými řešiteli se stali a Bobříka informatiky ulovili v kategorii Kadet Antonín 

Votava z 9. A, v kategorii Benjamín Tereza Mazancová z 6. A a v kategorii Mini Anna Frýdková z 5. C. 

Soutěžní testy z minulých ročníků je možné si vyzkoušet na www.ibobr.cz v archivu testů. Čtenáři Křimdy 

si tedy mohou vyzkoušet, jestli by byli stejně úspěšní jako naši žáci. 

 Druhou soutěží, do které se naše škola tento rok 19. – 20. listopadu 2019 zapojila podruhé, byl IT 

Slot pro žáky 8. a 9. tříd. Cílem této soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií 

a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních 

vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, 

komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému 

a logickému myšlení.  V IT Slotu, kterého se zúčastnilo 3860 žáků ze 115 škol z celé České republiky, 

postoupil do finálového kola David Mikulášek 8. B, kde mezi 50 nejlepšími obsadil výborné 37. místo. 

 V úterý 19. listopadu 2019 se na SPŠE V Úžlabině konal sedmý ročník soutěže Úžlabinská 

informatika, na který jsme letos poprvé vyslali i náš tříčlenný tým z 9. A ve složení: Antonín Votava, 

Ladislav Šlapal a Denis Studeňak. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Po úvodu, kdy byli 

přivítáni soutěžící a pedagogové ze základních škol, následovala soutěžní část celého dne. Soutěž se 

skládala ze dvou etap. První byla zaměřena na práci s textovým procesorem a na práci s prezentačním 

programem. Druhá pak spočívala v řešení problémových situací. V další části dne byli soutěžící rozděleni 

do tří skupin, které čekal další program (práce s Arduinem, práce s grafickými tablety, programování 

mobilní aplikace). Náš tým si sice neodnesl žádný cenný kov (umístil se na krásném 9. místě z 15), ale 

vyzkoušel si mnoho nových věcí a odnesl si spoustu cenných zkušeností. 

Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím za reprezentaci školy. Věříme, že soutěže byly pro 

účastníky nejen poučné, ale že se u nich i pobavili. 

                      Mgr. Jaroslava Sýkorová 
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NOVINKY OD NÁS 

Divadelní představení Já jsem Krabat 
 V prosinci se Klub mladých diváků vypravil na divadelní představení do netypických prostor Vily 

Štvanice na představení s názvem Já jsem Krabat, čarodějné legendy z Lužickosrbska. Tajuplný příběh je 

upředen z legend o Krabatovi (Čarodějův učeň), který si nebezpečně pohrává s černou magií. Mladý 

sirotek, jehož rodiče zahynuli během třicetileté války, se toulá tak dlouho temným hvozdem, až se dostane 

do černého mlýna, kde zrovna jeden pomocník chybí. A dvanáctým do tuctu je právě Krabat. Mlýn může 

zase mlít. Aby se v mlýně nenudil, učí jej Mistr i čarodějným kouskům. Krabatovi to ovšem není úplně po 

chuti, zvlášť poté, co se zamiluje. 

  Herci Václav Chalupa (Mistr), Bartoloměj Veselý (Krabat) a Claudia Eftimiadisová (kromě 

Krabatova děvčete ztvárnila i ostatních jedenáct učňů) nám připravili silný divácký zážitek, podpořený 

velmi působivou scénografií, tvořenou pouze pomocí plátna a meotaru. Atmosféru podtrhují variace na 

lužickosrbské písně. Při představení se divák rozhodně nenudí a můžeme ho jen doporučit. 

 Hru nastudoval divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten, vítěz ankety o nejlepší divadelní 

představení pro základní školy, režie se ujal Jakub Maksymov. 

                                                                                                         Mgr. Petra Henderson 

Princezna na hrášku 
19. listopadu odpoledne nás opět navštívil Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem. Kluci a holky 

se při sledování klasické pohádky výborně pobavili. Dramatizace pana režiséra bývá vždy nejen velmi 

vtipná, ale i poučná. Máme rádi jeho příběhy i vlastnoručně vyrobené loutky, a proto se vždy těšíme na 

jeho další divadelní představení.  

                                                                                                               ŠD Křimická  
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Vážení žáci,  

 

chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za krásné Vánoce, které jste dětem 

z Azylových domů  Rybka opět připravili. Vím, že na nás nezapomínáte po celý rok a velmi 

ochotně pomůžete vždy, když nám něco chybí, když něco nutně potřebujeme. A za to Vám patří 

veliký dík. 

 Jistě mi dáte za pravdu, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, kdy se lidé obdarovávají 

a Vy posíláte dárky našim dětem už několik let. Kolik dětí jste už udělali šťastnými a kolik dětí na 

Vás vzpomíná! Jak už jsem několikrát psala, jste děti, které mají to své srdíčko na dlani a kromě 

Vás takové žádné neznám. Jste zkrátka úžasní. 

Moc děkujeme za tolik hraček, které jste nám poslali. Ať to bylo lego, paleta na malování, 

auta, panenky, tašky do školy, plyšáci, tužky, knížky, oblečení, zimní boty, kuchyňka, kojenecké 

věci, hračky pro kojence, ozdoby, dokonce jsme dostali i vánoční cukroví od jedné maminky           

a mnoho a mnoho dalších úžasných dárků… Poslali jste dětem to, co si přáli nejvíce. Tu radost 

bych Vám přála vidět. Jedním slovem, veliké štěstí!  Musím poděkovat i zaměstnancům Vaší 

školy, kteří se na této vánoční akci také podíleli. 

 Samozřejmě veliké poděkování jako vždy paní učitelce Nekolové, která je a byla vždy 

iniciátorkou těchto „dárkových“ sbírek. Ona dárky nejen s vámi připravila k odeslání, ale část jich     

i přivezla a podpořila naše děti soukromým nemalým finančním darem. 

 Chtěla bych poděkovat jako v loňském roce i Vašim rodičům, kteří Vám dárky dovolili 

nejen darovat, ale i koupit, neboť převážná část těchto dárků byla nová. 

 Všechny dárky byly úžasné a Vám patří obrovské poděkování, protože jste jako třída i škola 

jedineční. 

 

 S přáním jen toho nejlepšího 

 

         Eva Dvořáková 

               ředitelka, Rybka, o.p.s. 

 

Charita 
V sobotu 7. prosince byly předány do Azylového domu Rybka v Husinci paní ředitelce Dvořákové 

dárky pro děti. Radost byla obrovská. Poděkování patří všem dětem, jejich rodičům, pedagogům a ostatním 

zaměstnancům školy, kteří se této charitativní akce zúčastnili. Sbírku již tradičně zorganizovala paní 

učitelka Květa Nekolová, takže i díky ní měly děti z azylového domu letošní Vánoce krásnější. 

                                                                                 Mgr. Simona Procházková 
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Lyžařský výcvikový kurz 
V sobotu 25. ledna 2020 se děti ze sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnily lyžařského 

kurzu na chatě Alfonska na Benecku. Na lyžařský kurz s námi jeli pan učitel Salač a paní učitelka Piherová, 

instruktor Martin a zdravotnice Terezka, kteří s námi celý pobyt ve zdraví přežili. 

Lyžovalo se nám dobře, ale počasí nám příliš nepřálo. Dokonce jsme museli zrušit naplánovaný 

výlet na rozhlednu Žalý. Ve středu se konal školní závod ve slalomu. Vítězové získali diplom a sladkou 

odměnu. 

Lyžařský kurz jsme zakončili rozlučkovou diskotékou společně se školou, která s námi sdílela 

chatu. Zvláštností letošního lyžáku bylo, že se nás po týdnu vrátila domů asi jenom polovina. Na chatě totiž 

řádily viry a bakterie, takže pro některé z nás si postupně jezdili rodiče a odváželi si nás s horečkami domů. 

I přes nehezké počasí jsme si lyžařský kurz opravdu užili a za to patří velké díky našim skvělým 

učitelům! 

                                                                 Karolína Bajerová a Adéla Štěpánská 

 



 

11 
 

NOVINKY OD NÁS 

Přehazovaná 
Každý měsíc proběhne další soutěž v rámci sportovní ligy – Pohár starosty Prahy 15. Ve středu 22. ledna 

se na naší škole konal turnaj dívek 6. - 7. tříd v přehazované. Jednotlivé zápasy se vyznačovaly velkou 

vyrovnaností,   a tak nebylo lehké dostat se na stupně vítězů. Nám se to podařilo. Přestože náš tým prohrál jen 

jednou, získali jsme bronz a důležité 3 body do hodnocení. Tým hráček tvořily žákyně 7. ročníku: 

Káji Laštovičkové, Aničky Matouškové, Elišky Veselé, Nikči Málikové, Káji Kazílkové, Páji Michálkové, Julči 

Koudelové, Verči Muroňové, Klárky Hypšové a Kamči Vítové. Dívky dobře podávaly a výborně smečovaly. 

Nejúspěšnější smečařky byly Pája Michálková, Verča Muroňová a Klárka Hypšová. 

Děvčata, děkujeme za předvedený výkon, hrály jste všechny bezvadně. 

Poděkování patří i dalším dívkám, které se podílely na organizaci turnaje: Anetě Blažkové, Kačce Hovorkové, 

Nele Ficové a Ádě Štěpánské. 

                                                                                    Mgr. Zuzana Piherová 
 

Mladé pušky si s chutí zastřílely 
K prvnímu z čtyř plánovaných turnajů v miniházené naše škola cestovala jako obvykle do nafukovací 

haly Loko Vršovice. Obavy z toho, jak letošní ročník turnajů zvládneme, byly zažehnány. Po úspěších z minulé 

sezóny, kdy nás ve starší kategorii táhly především zkušené házenkářky Káji (Karolína Ludwig a Karolína 

Kleindienstová), to vypadá spíše na chlapecké spřežení. V obou kategoriích jsme předváděli velice solidní 

výkony a nakonec se radovali se staršími z prvního místa a s těmi mladšími z krásného druhého místa. Pochvalu 

samozřejmě musíme vyslovit všem zúčastněným, jelikož se nezalekli této výzvy a turnajem prošli nejen se 

vztyčenou hlavou, ale i výbornými výkony. 

Soupiska:  

kategorie 1. – 3. tříd: Ludvig Daniel, Benda Damián, Kočí Matyáš, Pangrác Jan, Janečková Nikol, Balková  

                                  Nela, Wurmová Karolína, Braný Tomáš, Kvasnička Tomáš, Luka Salazar Moreno 

kategorie 4. – 5. tříd: Klein Alexander, Skala Marek, Frýdková Anna, Štěpán Matyáš, Novotný Lukáš,  

                                  Škrob Jáchym, Stohr Jiří, Muroňová Renáta, Kučerová Barbora, Coufal Vojtěch  

                                                                                                     Mgr. Jan Salač 

 

Basketbal - dívky 
Jako každý rok čekal na naše žákyně turnaj v basketbalu pořádaný Základní školou Veronské náměstí. 

Hned v prvním klání jsme narazili na domácí Veronu, a jak se později ukázalo, bylo to vlastně finále celého 

turnaje. Holky předvedly vyrovnanou bitvu, ve které se nám podařilo dotáhnout náskok domácích, a jen pár 

vteřin nás dělilo od remízy. Domácí se však nechtěli smířit s dělbou bodů, a tak pár vteřin před závěrečným 

hvizdem vsítili vítězný koš. Se zbylými soupeři jsme pak už neměli problém. Stačilo plnit, co jsme si na začátku 

zápasů domluvili, a soupeřky byly bez šance. Úspěšný tříbodový pokus Anety Blažkové pak vynesl holkám za 

odměnu i pizzu. A tak jsme si v dobré náladě dokráčeli pro konečné druhé místo za vítěznou Veronou.  

Soupiska:  

Aneta Blažková, Adéla Ježdíková, Zuzana Rusňáková, Nela Ficová, Adéla Štěpánová, Janella Růžičková 

a Klára Vojtová 

                                                  David Fišer 
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Florbal s Žofkou 
V listopadu proběhlo další sportovní utkání o Pohár starosty Prahy 15. Vybranému týmu florbalistek ve 

složení Aneta Blažková, Adéla Štěpánská, Eliška Veselá, Kristýna Maninová, Eva Moravcová, Kateřina 

Kubíčková a Nela Ficová se podařilo vybojovat 3. místo a do celkového hodnocení dívky přispěly 3 body. 

Během turnaje dívky nastřílely 14 gólů. Nejúspěšnější střelkyní se s devíti úspěšnými střelami stala 

Aneta Blažková. Do brány jsme postavily všestrannou míčovou hráčku Nelu Ficovou, která se jako brankářka  

velmi osvědčila. Ale úspěch v podobě bronzu byl samozřejmě výsledkem skvělé spolupráce celého týmu. 

Důležitou roli hrál i maskot želva Žofka a pokřik: „Želvy Ninja!!!“, kterým dívky zahájily každý zápas. Tým byl 

složen z žákyň 6. až 9. tříd a byl zřejmý týmový duch. Ten kdo zrovna nehrál, uměl povzbudit a fandit. Právem 

všem patří obdiv a poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

                                                                                                      Mgr. Zuzana Piherová 

 

Kluci s hokejkou, ale bez bruslí 
V pátek 15. listopadu 2019 se naše škola zúčastnila dalšího ze seriálu soutěží o Pohár starosty Prahy 15. 

Tentokráte jsme se vydali za obhajobou loňského prvenství ve florbalu. Při pohledu na složení našeho družstva 

jsem doufal ve zdárný konec této výpravy. A ano, parta okolo Antonína Votavy předváděla od prvního zápasu, 

že bude těžko hledat přemožitele. V brankovišti úspěšně úřadoval Adam Bednář a v poli na sebe svým důrazem 

upozorňoval jeho bratr Matěj. Zkrátka a dobře bylo na co koukat a nebýt jediného zaváhání, kdy na ukazateli po 

skončení svítil stav 4:4, opouštěli bychom ZŠ Nad Přehradou bez ztráty kytičky. 

Velké poděkování patří všem reprezentantům naší školy za předvedené výkony a zisk dalších pěti bodů 

do celkového pořadí, ve kterém se zatím držíme na druhém místě. 

Soupiska: Drahoš Marek, Branný Matyáš, Jeřábek Adam, Votava Antonín, Korbel Adam, Bednář Adam,  

                 Bednář Matěj, Nožina David, Štěpánek Ondřej 

                                                                                            Mgr. Jan Salač 

 

Zvlhlý střelný prach!? 
Ano, i tak by se dalo hodnotit vystoupení našich hochů na posledním 

turnaji o Pohár starosty Prahy 15 v basketbale. Pod bezednými koši se 

tentokráte klukům vůbec nedařila střelba. Bojovnost, nasazení a touha 

nechyběla, ale při zakončení našich akcí stál na obroučce kouzelný trpaslík, 

který míč skrze síťku propustil pouze zřídka. Na turnaj jsme sice neodjížděli 

s velkými ambicemi, ale poslední místo si nepřipouštěl asi nikdo. Bohužel se 

tak stalo a nám může být útěchou pouze to, že jsme jako jediní porazili 

konečného vítěze ZŠ Hornoměcholupská. Nezbývá než pogratulovat 

vítězům, pochválit kluky za bojovnost a dobře se připravit na druhou půlku 

soutěží, které nás čekají po novém roce.  

Soupiska: Studeňak Denis, Branný Matyáš, Votava Antonín, Macht Matěj,  

                 Dvořák Ladislav, Mikulášek David, Bednář Matěj, Bednář Adam,  

                 Bartoška Jan                                                                                              

                                                                     Mgr. Jan Salač 



 

 

Pekelné čertění na Křimické 

Na Křimickou zavítali 5. prosince v dopoledních hodinách čerti. Naštěstí je doprovázel moudrý 

Mikuláš s krásnými a hodnými andílky. Celá skupina navštívila všechny třídy naší školy. Hlavně děti na 

prvním stupni poctivě zpívaly písničky a recitovaly básně. Mikuláš je odměnil sladkou dobrotou. Došlo      

i na zápisy v Knize hříchů, kde se nic neutají a nevymaže. A tak někteří hříšníci slibovali a slibovali.  

Andílci se za ně přimluvili a vše dopadlo dobře. Celý den byl zakončen výborným obědem, který připravil 

čertovsky oblečený kuchařský tým. Po dobrém obědě se školní družina ponořila do zvuků čertovské 

diskotéky.  

Po náročném pracovním dni u nás ve škole se Mikuláš se svou skupinou vydal také za dětmi do 

Mateřské školy Boloňská. Z posvátné knihy přečetl Mikuláš jména hodných dětí a ty, které se trochu 

prohřešily, slíbily, že se polepší. Vzácné mikulášské návštěvě děti krásně zazpívaly a za to byly sladce 

odměněny. Děkujeme našim deváťákům, kteří si mikulášské nadělování skvěle připravili a vše zvládli. 

                                                                                          Ilona Kotíková 

 

VÁNOCE VE ŠKOLE 
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Vánoční dílny 
 Dne 3. prosince proběhl na 2. stupni projektový den. Žáci si mohli vybrat celkem z devíti dílen.     

U paní učitelky Merxbauerové, Koryntové a Šimkové jsme vyráběli krásné vánoční dekorace, např. 

vánoční květiny, ozdobené do barev Vánoc nebo také ptáčky z šišek, vyrobených podle naší fantazie. 

Ptáčci byli nejhezčí, protože jsme se na nich mohli vyřádit, a každý byl jiný. Květiny jsme vyráběli z listů 

a větviček smrků. Nechyběly ani zlatočervené ozdoby, jež jsme napichovali do květináčků. Vyráběli jsme 

i ozdoby na dveře z novin, které jsme nastříkali zlatou a stříbrnou barvou. Nejen v naší dílně, ale také 

v ostatních, panovala vánoční atmosféra. Všichni v dílně pilně pracovali, aby výrobky na tržnici vypadaly 

co nejlépe. 

                                                                      Anna Kalistová 

 

V grafické dílně paní učitelky Henderson a paní učitelky Procházkové se vyráběla vánoční 

přáníčka a nově také jmenovky na dárky. Dílnu navštívil hojný počet žáků. Letos jsme poprvé použili       

k tisku lis místo válečku na těsto. Díky tomu vznikla krásná a originální přáníčka i jmenovky.  Některé 

výrobky šly na prodej na vánoční tržnici, další jsme si odnesli domů. Převládala zde klidná předvánoční 

atmosféra.  

                                                                                                              Luka Borský 
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V dílně u paní učitelky Tomší, Nedvědové a Rusňákové jsme vyráběli různé vánoční dekorace, 

které se hodí vystavit např. někde v pokojíčku na poličku. Vytvářeli jsme více věcí, třeba ozdoby na 

stromeček z polystyrenu, provázků a různých dekorací jako jsou třeba třpytky, stužky a korálky. Sněhuláci 

se nám také moc povedli. Vyráběli jsme je z provázků, které jsme slepovali tak, aby měly tvar koule. 

Potom, aby jim nebyla zima, jsme jim dělali šály a čepičky z bavlny a z roliček od papírových utěrek a 

pokračovali jsme tím, že jsme jim nalepili knoflíky, oči a pusu z korálků a nos z oranžového papíru. Dále 

jsme vysekávali dírky na svíčky do našich dřevěných svícínků a skládali papírové andělíčky se zlatým 

nebo stříbrným zdobením. Moc mě to bavilo, všichni jsme krásně spolupracovali, pomáhali si a vytvořili 

jsme si příjemnou vánoční atmosféru. 

                                                                                                             Andrea Slavíková  

 

Velký zájem byl i o cukrářskou dílnu, která se konala ve školní jídelně. Děti si v ní spolu s paní 

učitelkou Podholou pekly perníčky a perníkové chaloupky, které pak slepovaly a zdobily. Rozmanitá byla 

dílna pod vedením paní učitelky Nekolové a Stehlíkové. Děti vyráběly různé vánoční dekorace, přáníčka, 

kalendáře, a dokonce stihly upéct i vánoční cukroví.  

Některé děti ruční práce nevyhledávají, ale i pro ně byl připravený program. V tělocvičně totiž 

probíhal pod vedením paní učitelky Piherové a pana učitele Salače turnaj v ringu. A koho ani sport 

nelákal, zasedl k počítači a pod vedením paní učitelky Sýkorové se učil programovat. 

                                                                                                                Elen Sztruhárová  
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Vánoční dílny na 1. stupni 
V úterý 4. prosince se na naší škole konaly adventní tvořivé dílničky. V odpoledních 

hodinách se sešli rodiče, žáci, paní učitelky a paní vychovatelky z prvního stupně a společně 

se pustili do vánočního tvoření. Za příjemné adventní nálady vznikaly krásné výrobky - 

svícny, věnce, přáníčka, sněhuláčci, vánoční ozdoby, šperky, skleněné vázy a další dekorace. 

Všechny nádherné výrobky se prodávaly na vánoční tržnici.  

                                                                                 Ilona Kotíková 
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Vánoční tržnice 
V úterý 11. prosince odpoledne se chodby naší školy proměnily v obrovské tržiště plné vánočních ozdob 

a dalších výrobků. Z přízemí školy bylo slyšet jen: „Pojďte k nám, něco si kupte.“ Rodiče prodávali vše, co buď 

připravily maminky u sporáku, nebo výrobky dětí, které chystaly při hodinách výtvarné a pracovní výchovy 

nebo v rámci vánočních dílen. A bylo opravdu co kupovat. Komu chyběl ten správný adventní věnec, měl 

možnost za cenu lidovou vybrat si z nepřeberného množství. Šikovnost některých maminek a babiček také nezná 

mezí, protože dobroty, jež se na pultech objevovaly, mizely takovou rychlostí, že ne na každého zbylo. Všem 

účastníkům děkujeme za přízeň a společně se již těšíme na další pořádané akce. 

                                                                                                      Mgr. Ivana Baňková 

 17 



 
Skřivánci na adventu Prahy 15 

Dne 15. prosince 2019 vystoupil hudební kroužek Skřivánci 

na oslavách Vánoc Prahy 15 v Hostivaři. Děti krásně zazpívaly 

koledy svým rodičům a všem přítomným. Za odměnu dostaly 

adventní kalendář.         

                                                      Mgr. Jaroslava Hýková 

Pečení vánočních perníčků 
Stává se již tradicí, že se děti ze školní družiny před Vánocemi sejdou s panem kuchařem                 

a kuchařkami ve školní jídelně a pečou vánoční perníčky. Paní vedoucí Eva nakoupí vše potřebné a hlavně 

zdobítka, Jana připraví výborné těsto a my už můžeme válet a vykrajovat. Pan kuchař Martin nám perníčky 

upeče a pak se s pomocí všech můžeme pustit do zdobení. Už jsme je ochutnali a jsou opravdu vynikající. 

Zveme vás na tržnici, kde si naše perníčky můžete koupit a ochutnat.  

                                                                                       Marta Pospíšilová a  Eva Drahovzalová 

 

Čertovský výlet 
Prvňáčci ze školní družiny se vydali na svůj první výlet do Čechovy stodoly, aby se seznámili           

s vánočními zvyky a tradicemi. Anděl nás nejprve zavedl k čertovi, který měl ve své čertovské knize 

zapsané hříšníky, ti slíbili, že se brzy polepší. V pekle si chtěl nechat paní vychovatelky, ale děti je 

zachránily krásným zpěvem vánočních koled. V dílničce si děti vyrobily čertíka a v obchůdku nakoupily 

dárečky pro rodiče. Před odjezdem do Prahy si děti pohrály na zahradě a pozorovaly domácí zvířata 

(králíky a slepice). Výlet se nám moc líbil a už se všichni těšíme na další. 

                                                            Marta Pospíšilová a Hana Reitingerová  
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VÁNOCE VE ŠKOLE 



 

Tři králové 
V pondělí 6. ledna jsme se po vánočních prázdninách vrátili do školních lavic. Na tento den připadá 

svátek Tří králů, kterým končí doba vánoční, a Kašpar, Melichar a Baltazar zavítali i k nám do školy. Žáci 

pátých tříd, kteří mají tuto tradici starosti, krásně všem třídám zazpívali a popřáli štěstí, zdraví a dlouhá léta.  

                                                                                                 Mgr. Simona Procházková 

 

Ježíšek ve školní družině 
Také do školní družiny zavítal Ježíšek a naděloval dárky. Krásné hračky byly financovány z daru Klubu 

rodičů ve výši 10.000 Kč. Dar byl věnován z dobrovolných příspěvků rodičů. Za všechna oddělení školní 

družiny moc děkujeme. Děti měly obrovskou radost. 

                                                                                                                    Ilona Kotíková 

 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Korálkohraní 
V rámci vánočních příprav proběhla ve školní družině korálková dílnička. Korálky nejsou jenom na 

ozdobu, ale i na hraní a učení. Děti si procvičily jemnou motoriku, probudily fantazii a estetiku, naučily se 

kombinovat barvy a v neposlední řadě procvičily matematiku v praxi. Výsledkem byly nádherné výrobky, které 

udělaly maminkám radost pod vánočním stromečkem. Odměněnou byla dětem laskavá vánoční atmosféra          

a pocit z dobře vykonané práce. Další korálkohraní plánujeme na jaro 2020. 

                                                                                                                        Marta Pospíšilová 
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TALENT 
 

V tomto čísle vám představíme Jirku Falešníka z 6. B, který se věnuje poměrně netradičnímu sportu – 

vodnímu pólu. Jeho týmu se podařilo postoupit do 1. ligy. 

Jak ses ke sportu jako je vodní pólo dostal? 

Přes mámu. Také ho hrála na střední škole, a když mi o tom vyprávěla, zalíbil se mi a chtěl jsem ho také 

vyzkoušet. Moje sestra také hraje. 

Za jaký tým hraješ a jak dlouho? 

Začal jsem s ním na začátku páté třídy a hraju za Slávii v kategorii mladší hráči. Před přijetím do klubu 

jsem musel složit zkoušky z plavání. Moc mě to baví a rozhodně v tom hodlám pokračovat. 

Řekni nám něco o trénincích. Jak často a kde trénujete? 

Tréninky máme v plavecké hale na Slavii třikrát týdně, včetně neděle. Připravujeme se přibližně hodinu, 

kdy plaveme a cvičíme se v házení s míčem.  

Můžeš nám říct něco o pravidlech vodního póla? 

Vodní pólo převzalo některá pravidla z házené, z basketbalu a z hokeje. Hrají se čtyři čtvrtiny, každá trvá 

osm minut čistého času, ale ve skutečnosti to je podobně jako v hokeji déle, protože se pískají fauly a hra 

se přerušuje. Stejně jako v hokeji se za hrubé fauly vylučuje ze hry, ale jen na dvacet vteřin. Když je hráč 

vyloučen třikrát v jednom zápase, nemůže už dál hrát. Na míč můžeme sahat jen jednou rukou a nesmí se 

potápět pod vodu. A rozhodčí nejsou s námi ve vodě, ale pískají z krajů bazénu.  

 

Z kolika hráčů se skládá tým? 

Dohromady nás je sedm – obrana, křídla, centr a jeden brankář. Všichni jsme tam kluci. 

Co ke hře potřebujete? 

Máme míč určený přímo na vodní pólo. Také máme speciální plavecké čepice s klapkami přes uši, 

abychom se nezranili. A starší kluci mají na sobě dvoje plavky, aby, když jim v zápalu boje jedny soupeř 

stáhne, nezůstali úplně nazí. 

Nosíte plavecké brýle? 

Ne, hrajeme nad vodou, většinou se ani nepotápíme. 

A jak si jako tým vedete? 

Docela se nám daří. Poslední turnaj byl důležitý, protože jsme hráli o postup do 1. ligy. Jeli jsme do 

Plzně a potřebovali jsme vyhrát aspoň dva zápasy. To se nám podařilo, prohráli jsme jenom se 

Strakonicemi. Ty skončily ve skupině na 1. místě a Slavie byla druhá. Takže jsme postoupili do 1. ligy. 

Měl jsi někdy před utkáním trému? 

Ani ne, je tam vždy klidná a pohodová atmosféra. 

 

                                                                                     Připravily: Sofie Nygrýnová a Jana Justoňová  
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1. ROČNÍK 

Vysvědčení 
Dne 30. ledna nastal den D – totiž vydávání vysvědčení za I. pololetí. Žáci byli odměněni za svou práci a píli. 

Zvláště prvňáčci – vždyť je to jejich první vysvědčení. K tomu dostali další díl matematiky, s kterým budou pracovat 

v pololetí druhém. S radostí matematiku přijali, protože je baví.    

                            Mgr. Jaroslava Hýková  

 

Rodiče ve škole 
V listopadu se přišli podívat na hodinu českého jazyka rodiče prvňáčků. Dětem se práce dařila. Všichni se 

moc snažili a ukázali, že už jsou opravdoví školáci. Děti udělaly od září velký pokrok také díky pečlivé domácí 

přípravě a pomoci rodičů. Za to jim patří velké poděkování.  

                                                                                                          Mgr. Ilona Karafiátová 

 

Vánoce v 1. B 
Děti nastoupily v září do 1. třídy. Jejich těšení bylo veliké a záhy se skamarádily, což je důležité, aby      

s chutí začaly plnit veškeré úkoly a poslouchat paní učitelku. Čas utekl docela rychle, přestože každodenní úkoly 

daly práci. A už tu byly Vánoce – ty nejkrásnější svátky v roce. Poprvé jsme je slavili právě s kamarády ve třídě. 

Paní učitelka nás naučila hodně koled a přinesla malý, ale hezký stromeček. I výzdoba se nám líbila a cukroví od 

maminek nám také chutnalo. 

Pod stromečkem jsme našli plno dárečků, kterými jsme se navzájem podarovali. Naše první společné 

slavnostní posezení se nám moc líbilo a pak už jsme se rozběhli na vánoční prázdniny. 

                             Mgr. Jaroslava Hýková 
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2. ROČNÍK 

Do divadla za čerty 
Chtěli byste vědět, co dělají čerti v pekle, když je neděle? 

Žáci 2. A a 2. C už to vědí, protože dne 27. listopadu navštívili 

divadelní představení „Když je v pekle neděle“ v divadle U Hasičů. 

Můžeme jen prozradit, že se chovají stejně jako některé děti. Válí se 

v posteli, mlsají a koukají na televizi. Ale co dávají v čertí televizi, 

na to se musíte jít podívat sami. Určitě se pobavíte a zasmějete. 

Adventní čas jsme si připomenuli také návštěvou vánočních trhů     

a prohlídkou betlému na náměstí Míru.  

                                                      Anna Chmelařová 

 

Hravé učení 
Že se dá učit i zábavněji, než jen koukat do učebnic a pracovních sešitů? Naše škola to dětem umožňuje. 

Žáci z 2. B při své výuce používají nejen interaktivní tabuli, ale i jiné běžně dostupné pomůcky jako jsou plastová 

víčka z petlahví, modelínu  nebo kostičky. Násobilka se tak promění v docela zábavnou činnost. Z modelíny se 

dají dobře vykouzlit geometrické tvary a tělesa. A co třeba čtení? Musí se číst jen z čítanky v lavici? U nás 

rozhodně ne. Čteme tam, kde se nám čte dobře a kde se cítíme pohodlně - na koberci, v koutku nebo na 

relaxačním pytli. Čteme nahlas i sami pro sebe a dokonce máme „čtecí babičku“ v podobě paní asistentky Jarušky 

Kuperové. Využíváme i pomůcek Logico  piccolo ke čtení s porozuměním, pravidelně pořádáme čtenářské dílny. 

Zkrátka je nám fajn a vše se krásně prolíná mezipředmětovými vztahy. 

                                                                                                                Ilona Kotíková 

 

Mauglí předává vysvědčení  
Děti z 2. A a 2. C v tomto roce prožily netradiční 

vydávání pololetního vysvědčení. 30. 1. 2020 navštívily 

Divadlo Gong, kde sledovaly představení na motivy knihy 

Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí.  

Z lidského mláděte vychovávaného vlky vyrostl 

silný a inteligentní muž. Svou šikovností udivuje své 

zvířecí kamarády.  Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán 

se však nevzdává. V boji využívá zákony džungle a první 

pravidlo říká, že člověk do džungle nepatří. Příběh je 

volným pokračováním knihy a dětem vypráví o kráse 

jinakosti a síle přátelství. Po skončení představení se na 

scéně objevil sám Mauglí, poblahopřál dětem k jejich 

úspěšnému absolvování 1. pololetí školního roku. Pak si 

k sobě zval jednotlivě děti a předal jim vysvědčení. Byl to 

opravdu krásný zážitek. 

                             Mgr. Lenka Švimberská 
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3. ROČNÍK 

Jak jsem se ztratil 
Začínající advent zahájila třída 3. A návštěvou Divadla v Dlouhé. Představení, které se hraje pro 

velkou oblibu již 19 let a mělo více než 555 repríz, se jmenuje „Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 

povídka“. Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš nespěchal 

domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal Pána s kaprem, netýkavou holčičku, která jde tatínkovi pro 

pivo, posledního pražského lampáře, navštívil Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody na 

Václavském náměstí), ale hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho koníkem Karličkou.. 

Klement mu věnoval podivuhodné loutkové divadlo, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale 

všech, které toho dne potkal. Divadelní revue je prošpikována naživo hranými hity let šedesátých. Po 

skončení divadla jsme odcházeli s vánoční náladou...  

                                                                                             Mgr. Jana Tůmová a žáci 3. A   
 

Výlet do Šestajovic 
Třídy 3. B a 3. C si adventní čas 

zpříjemnily návštěvou svíčkárny v Šestajovicích 

17. prosince. Děti měly možnost se s procesem 

výroby svíček nejen seznámit, ale následně si 

samozřejmě svoji svíčku vyrobit, ozdobit           

a zabalit. Do ozdobných sáčků plnili koupelové 

soli a nechyběla ani výroba lodiček ze skořápek 

vlašských ořechů pro Štědrý večer. Součástí 

exkurze byla i závěrečná prohlídka minifarmy 

s pestrou škálou zvířat. 

   Mgr. Soňa Jarošová 

Plavecký výcvik 
V prvním pololetí školního roku 2019/2020 se žáci 2. a 3. ročníku naší školy zúčastnili plaveckého 

výcviku ve sportovním areálu UK v Hostivaři. Žáci byli rozděleni do skupin podle svých plaveckých 

schopností a dovedností. Některé děti se poprvé ponořily pod vodu a učily se splývat, jiné zdokonalovaly 

své plavecké styly a učily se novým a ti nejšikovnější s odvahou skákali ze skokanského můstku. Paní 

instruktorky se jim trpělivě a svědomitě věnovaly. Na závěr si žáci při plaveckých závodech změřili své 

síly a ukázali, co se za půl roku všechno naučili. Za dosažené výsledky všichni obdrželi „Mokrá 

vysvědčení“. Nejlepšími a nejrychlejšími plavci druhých tříd byli Štěpán Ornst, Rostislav Pecháček           

a Robin Wünsch z 2. C a z děvčat Nina Floriánková z 2. C. Největším úspěchem však bylo, že všichni 

žáci dokázali s nadšením přeplavat celý bazén a stali se z nich opravdoví plavci. 

                                                                                    Anna Chmelařová 
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4. ROČNÍK 

Besedárium - Stroj času 
Dne 14. listopadu 2019 proběhl v naší škole interaktivní program „Stroj času“, který byl zaměřen 

na velké vynálezce a jejich vynálezy. Prostřednictvím poznávacích a pohybových her, úkolů a soutěží se 

žáci 4. B a 5. C stali cestovateli napříč časem a přenesli se za velkými vynálezci do minulosti. Program 

nás nejen velmi zaujal, ale také hravou formou poučil. 

                                                                                             Mgr. Hana Ježková 

 

 

Sněhová královna 
Ke zpříjemnění předvánočního období 

přispěla návštěva představení Sněhová 

královna v divadle Kolowrat. Se zájmem jsme 

si prohlédli krásné prostory Kolowratského 

paláce, zejména kazetové stropy. Po skončení 

představení jsme si prošli vánočně vyzdobené 

centrum Prahy.  

            Žáci 4. A, B, C a 5. A 

 

Putování do Betléma 

29. listopadu 2019 se 4. B vydala do Divadla U Hasičů na představení Putování do Betléma. Hra 

plná zpěvů nás zavedla do doby narození Ježíše, tedy nás pěkně naladila na blížící se adventní čas. Po 

představení jsme si ještě prošli adventní trh na náměstí Míru. 

                                                                                                Mgr. Daniela Holičová 

 

Dětský úsměv 
Čtvrťáci se v rámci projektu Dětský úsměv učí 

starat o své zuby. V lednové lekci se naučili, které druhy 

zubů máme: řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky,        

a seznámili se s tím, jaké funkce při zpracování potravy 

mají.  Na modelu si ukázali, jak vypadá mléčný a stálý 

chrup. V závěru si správně podle pokynů dentální 

hygienistky vyčistili zuby.  

                                        Mgr. Jana Vránková 
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5. ROČNÍK 

Planetárium 
V úterý 26. 11. 2019 navštívily třídy 5. B a 5. C Planetárium Praha. V programu s názvem „Kde 

začíná vesmír“ se děti seznámily se základními údaji o planetě Zemi, Měsíci, Slunci, sluneční soustavě            

i jednotlivých planetách. Dozvěděly se, jak se měří vesmírné vzdálenosti, jak dlouho trvá signálu cesta mezi 

Zemí a Měsícem i jak vzniká zatmění Slunce. Nechyběla ani živě komentovaná projekce aktuální noční 

oblohy. 

                                                                                                          Mgr. Hana Ježková 

 

Vánoční dílny v 5. A 
Jako každoročně jsme se i koncem roku 2019 sešli 

u výroby vánočních dekorací a dárečků. Letos jsme vše už 

zvládli bez pomoci rodičů (až na drobnosti). Hlavní 

kreativní dílnu vedly Terka, Bára, Sabina a Sára. Na 

internetu si našly nejrůznější výrobky, nakoupily materiál 

a pak už jen zbývalo tvořit… Pomáhaly jim nejen další 

spolužačky, ale zapojili se i kluci. A tak vznikaly svícny 

s vůní kávy, andělíčci z těstovin i z papíru, ozdoby na 

stromeček ze šišek, vánoční přáníčka, dřevění sněhuláci, 

přívěsky na klíče a nejrůznější kombinace voňavých 

závěsů z větviček jehličnatých stromů.   

Vyvrcholením byl prodejní stánek na školní 

vánoční tržnici. Udělalo nám obrovskou radost, že rodiče   

i ostatní hosté měli o naše výrobky zájem. A navíc jsme si 

vydělali peníze, za které pojedeme na jaře na výlet do 

liberecké ZOO. 

                              Bára, Terka, Sabina a Sára z 5. A 

5. C jako ilustrátoři knih 
V rámci výtvarné výchovy jsme si 

vyzkoušeli, jak náročná může být práce 

knižního ilustrátora - děti si zkusily 

připravit vlastní návrh obrázku na obálku 

fiktivní knihy. 

                   Mgr. Hana Ježková 

Tento školní rok se v 5. C nese v duchu celoroční třídní hry na téma Harry Potter. A tady si můžete 

prohlédnout některé výtvory: 

25 



 

ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Najdeš cestu? 

 

1) Mezi zimní sporty 

nepatří: 

a) rychlobruslení 

b) lední hokej 

c) běh na lyžích 

d) triatlon 

2) Zimní slunovrat nastává: 

a) 20. prosince 

b) 21. prosince 

c) 22. prosince 

d) 23. prosince 

3) Zimní měsíc s nejmenším 

počtem dnů je: 

a) listopad 

b) březen 

c) prosinec 

d) únor 

 
 

 

4) Do zimního spánku neupadá: 

a) jelen 

b) ježek 

c) křeček 

d) sysel 

5) Poslední zimní olympijské 

hry se odhrály: 

a) v Soči 

b) Kyjevě 

c) v Vancouveru 

d) ve v Pchjongčchangu  

6) Mezi ptáky odlétající na 

zimu do teplých krajin nepatří: 

a) pěnkava 

b) vlaštovka 

c) sýkorka 

d) rorýs 
 

        Připravila: Anežka Raková 

Zimní kvíz: 

Správné odpovědi: 1d ,2b ,3d, 4a, 5d, 6c 

Chlapeček v mrazivém prosincovém ránu 

pobíhá po dvorku a velmi nahlas si prozpěvuje: 

„Já bych si tak hrozně přál dostat k Vánocům 

nové kolo!“ 

Jeden starší pán na něj nějakou dobu hledí, 

pak k němu přijde a napomene ho:  

„Chlapče, uklidni se, Ježíšek není nahluchlý!“ 

Lehce zadýchaný chlapeček se usměje: 

„Ježíšek asi ne, ale teta Anežka je hluchá jako 

poleno.”  

 

Hádánky: 
 

Jak se správně říká starému sněhulákovi?  

Louže  

Co padá, ale nikdy se nezraní?  

Sníh. 

Co je pro sněhuláky obdobou super 

smrtící laserové pistole?  

Fén na vlasy. 
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6. ROČNÍK 

Ze života české společnosti  
Žáci 6. tříd se zúčastnili projektu Ze života české společnosti, při kterém se 

seznámili s novodobými dějinami naší republiky, konkrétně s obdobím let 1946 až 1989. 

Stali se součástí rodiny Machaninových a jednotlivá období prožívali v roli členů této 

rodiny. Na vlastní kůži si vyzkoušeli například první poválečné volby, pracovali s dobovými 

materiály, vytvářeli reklamy na hračky, vybírali si z dobového oblečení, rozhodovali se, zda 

v roce 1968 emigrují, nebo nacvičovali na spartakiádu. Celodenní program, který připravila 

Veronika Krištofová z Besedária, děti moc bavil, dozvěděly se spoustu zajímavostí, ale užily 

si při něm i legraci.  

                                                                                                 Mgr. Simona Procházková 
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7. ROČNÍK 

Výlet na Staroměstskou radnici 
 Dne 11. prosince jsme byli s naší třídou 7. A na prohlídce Staroměstské radnice. Nejdříve jsme se 

vydali na Staroměstskou věž, kde jsme viděli apoštoly. Jsou ze dřeva a každý z nich drží ve své ruce 

relikvii. Je jich dohromady dvanáct a objevují se vždy v celou hodinu. Potom jsme se vydali do kaple, kde 

jsme se dozvěděli, že polovina radnice vyhořela za 2. světové války. Poté jsme šli do podzemních 

místností. Po prohlídce jsme vyjeli výtahem až na vrchol věže, odkud jsme měli krásný výhled na Prahu. 

Výlet jsme zakončili návštěvou vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Výlet se nám moc líbil             

a těšíme se na další. 

                                                                                                      Natálie Laštůvková a Eva Moravcová 

137 úhlů pohledu 
Taneční představení souborů Pop Balet je 

pokaždé uměleckým zážitkem. I žáci 7. B se mohli       

3. února v Divadle Na Fidlovačce přesvědčit, že 

tancem lze vyjádřit mnohé. Příběhy ze života 

vrstevníků ztvárněné tanečníky a tanečnicemi za 

doprovodu oblíbené hudby vedou děti k fantazii            

a zamyšlení. Zároveň s uměleckým dojmem a ukázkou, 

jak jsou děti různých věkových kategorií schopné 

tančit, vás vtáhnou do děje a jen očekáváte, jak vše 

dopadne. Představení skončilo a my si odnášíme 

slibovaný umělecký zážitek. 

                                  Mgr. Zuzana Piherová 
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8. ROČNÍK 

 

Vánoční Stránov 

Před Vánocemi jsme jeli na zámek Stránov, kde nás čekal vánoční program. Když jsme přijeli, 

přivítal nás před zámkem komoří. Byli jsme přivítáni také kuchařem Vendelínem, který nám pověděl něco 

o vánočních přípravách na zámku a dovedl nás do kuchyně. Tam jsme pomáhali s pečením lineckého 

cukroví. Když jsme odcházeli z kuchyně, potkali jsme služebnou Andělku. Ta nám dala ochutnat vánočku. 

Hvězdičky, které byly na zemi, nás dovedly do svíčkárny. Tam jsme si ozdobili svíčky. Poté jsme se šli 

podívat za kněžnou Libuší a knížetem Maxmiliánem, kteří nám ukázali některé vánoční tradice. Po 

schodech jsme se dostali do „kapličky“, kde jsme se zúčastnili vánoční mše. Potom jsme měli chvíli času, 

abychom si koupili dárky nebo jídlo. Zpátky domů jsme jeli autobusem. Abychom se nenudili, zpívali jsme 

staré dobré české písničky.  

                                                                    Oleksandra Hrynyk a Elen Sztruhárová 

 

 

Evakuace jako z dob minulých 
Ve výchově ke zdraví jsme od října probírali téma mimořádné situace (konkrétně evakuace        

a improvizovaná ochrana). Asi v listopadu jsme si měli přinést igelitové sáčky na ruce a nohy, 

pláštěnku, roušku a ochranné brýle. Poprvé jsme skoro všichni zapomněli. Nakonec si většina z nás 

pomůcky donesla a mohli jsme se obléknout do zvláštních kostýmů. Zkoušku evakuace z dob našich 
rodičů se nám podařilo zvládnout. Udělali jsme si hezkou fotku a šli jsme zpátky do třídy. V dnešní 

době se už nic podobného na školách nedělá, tak jsme byli rádi, že jsme si to mohli zkusit. 

                                                                                        Anna Kalistová 
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9. ROČNÍK 

Polytechnická hnízda 
Naše škola se zapojila do projektu Polytechnická hnízda. Tento program umožňuje přiblížit žákům 

základních škol různá řemesla a povolání. Polytechnická hnízda jsou vlastně dílny, které vznikly na 

středních školách. Žáci si zde vyzkouší práci s různými materiály, nářadím, stavebnicemi a seznámí se       

s vyučovanými obory dané střední školy. „Naše“ polytechnická hnízda vznikla na Střední škole 

automobilní a informatiky v Hostivaři a jako první je vyzkoušeli deváťáci. 

                                                                                                    Mgr. Simona Procházková 

Schola Pragensis 
Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se v Kongresovém centru 

Praha uskutečnil 24. ročník veletrhu školství a vzdělávání Schola 

Pragensis. Střední školy z celé Prahy zde prezentují svoji činnost a tím 

napomáhají žákům základních škol při výběru dalšího studia. Z naší 
školy se veletrhu pravidelně účastní žáci 8. a 9. tříd. Mají možnost 

porovnat nabídky mnoha škol, informace získávají nejen od učitelů, 

ale i přímo od studentů. Některé školy se snaží zaujmout různými 

brožurami a ukázkami prací svých žáků, ale připravují i různé 

ochutnávky, vystoupení a workshopy.  

                                      Nela Ficová a Kačka Kubíčková 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Zákaznice: „Prosím vás, vejde se mi ta 

bedna do auta?“ 

Prodavač: „No, to záleží na tom, jaký 

máte auto.“ 

Zákaznice: „Červený.“ 

Prodavač (obrací oči v sloup): „To máte 

štěstí, protože kdyby bylo modrý, tak se 

to tam nevejde.“ 

31 



 

CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Cosmos Discovery 
Tato výstava se koná na Výstavišti Praha                

v Holešovicích. Expozice je věnována kosmonautice. 

Vznikla ve spolupráci s NASA a světovými odborníky. Na 

ploše jsou vystaveny originální části raketoplánů, 

kosmických stanic a kosmické lodě. Dozvíte se tam také 

hodně o historii kosmonautiky. Každý návštěvník dostane 

Space Card – kartu kosmonauta se jménem a životním 

příběhem opravdového kosmonauta. V interaktivním 

Cosmocampu si můžete vyzkoušet náročný výcvik 

kosmonautů i nejmodernější 3D technologie. Můžete se 

seznámit s nejnovějšími projekty, na kterých spolupracují 

národní kosmické agentury.  

Tato výstava je otevřena každý den od 9 do 20  

hodin a trvá do 30. dubna. 

                                                     Anežka Raková 

Ježek Sonic 
Film vypráví o ježkovi Sonicovi, který prochází z jiné 

planety a má superschopnosti. Sonic umí běhat rychlostí 

světla a jednoho dne omylem vypne elektřinu v polovině 

Ameriky. Vláda si na zjištění příčiny výpadku najme doktora 

Robotníka, který je trochu šílený. Robotník po čase přijde na 

existenci Sonica a snaží se ho chytit. K úniku potřebuje Sonic 

kouzelné kroužky, ale neví, kde jsou. Tento film můžete vidět 

od 20. února v kinech Cinestar nebo Cinema City. 

                                                          Elen Sztruhárová 

 

 

Marek Ztracený v O2 areně 
 Marek Ztracený se rozhodl uspořádat 

koncert v pražské O2 areně. Termín byl 

stanoven na 22. února 2020. Lístky však zmizely 

během několika dní a diváci žádali další 

vstupenky. Nakonec se tedy Marek Ztracený 

rozhodl uspořádat ještě jeden koncert, a to hned 

následující den, tedy 23. února.  

 Marek Ztracený patří v současné době 

k nejhranějším českým zpěvákům a zařadil se 

mezi nejoblíbenější interprety letních festivalů. 

Za  album Vlastní svět získal Zlatou desku. 

Píseň Minulost z alba Vlastní svět několik týdnů 

vedla žebříček nejhranějších domácích nahrávek 

v českých rádiích. Úspěchy slaví i jako autor, 

napsal písničky například pro Karla Gotta, Lucii 

Bílou nebo Hanu Zagorovou.  

 Koncertem v O2 aréně si Ztracený splnil 

svůj životní sen. A pro fanoušky – na druhý 

koncert ještě pár lístků zbývá…  
                          Anna Kalistová 
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ZAMĚŘENO NA...                                                ZIMNÍ SPORTY 

V tomto čísle vám představíme některé méně známé sporty, které se dají provozovat v zimě. 

Snowkiting 
Ovládáte perfektně jízdu na lyžích či na snowboardu? Tak 

byste mohli vyzkoušet snowkiting. Jde o sjíždění svahu, při 

kterém ovládáte draka. Výhodou snowkitingu je, že nepotřebujete 

svah, lze ho totiž provozovat i na rovině nebo třeba na zamrzlé 

přehradě. Stačí připnout lyže nebo snowboard, počkat na správný 

vítr a potom si můžete užívat vznášení a parádní jízdu.  

                                                      Luka Borský 

  

 

Skiboby  
 Tento sport je určen pro milovníky vysokých rychlostí      

a hlavně pro ty, kteří mají pro strach uděláno. První skiboby 

vynalezl Američan J. C. Stevens. Skibob je vlastně jízdní kolo, 

které má místo kol lyže. Jezdec má na nohou malé lyže. Soutěží 

se ve slalomu. Průměrná rychlost při sjezdu na skibobech je 

okolo 120 km/h, takže přilba je na seznamu povinné výbavy. 

Češi patří v tomto sportu ke světové špičce.  

                                                          Luka Borský 

 

Mushing 
Mushing je jízda se psím spřežením. Je to sport, při 

kterém dva nebo více psů v postrojích tahají svého psovoda 

(mašéra) na speciálních saních. Používají se většinou severská 

plemena, např. sibiřský husky, malamut nebo samojed. Jestli se 

chcete věnovat tomuto sportu, musíte si nejprve vychovat psy. 

Výcvik by měl začít již od 2. měsíce jejich života. Začíná se 

každodenním během a učením základních povelů. Asi v šesti 

měsících se začíná s musherskými povely. Do spřežení se zátěží 

se psi začínají zapřahat od 15 měsíců, kdy už jsou dospělí. 

Jízdu se psím spřežením si můžete vyzkoušet i na českých 

horách, třeba v Krkonoších nebo na Šumavě.                                                                       

                                                       Anna Kalistová 

 

Skijöring 
Kolébkou tohoto sporu je  Norsko. 

Název skijöring pochází z norského slova 

skikjøring a v překladu znamená řízení na 

lyžích. Člověk ve speciálním postroji je 

tažným lanem připoután ke koni nebo ke 

psu, který ho táhne na lyžích. Zpočátku se 

k tahání používali hlavně sobi. Postupně se 

popularita této disciplíny zvětšovala, až se 

rozšířila do celého světa, oblíbený je 

hlavně v  Severní Americe.  

                                  Agáta Cerhová 
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DRBÁRNA 

Odchod Harryho a Meghan z královské rodiny  
Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se rozhodli 

odejít ze svých oficiálních rolí v královské rodině. Oznámili to na 

Instagramu. Jejich oznámení šokovalo nejen veřejnost, ale i členy 

královské rodiny. Neporadili se před tím s nikým, ani s královnou. 

Například Harryho bratr William se o tomto rozhodnutí dozvěděl až 

z televize. Udělali toto rozhodnutí, protože chtějí pracovat sami        

a nechtějí se na nikoho vázat, ale pořád chtějí zastávat funkce 

v královské rodině. Žít budou v Anglii i v Kanadě na vlastní 

náklady. Není ale jasné z čeho přesně chtějí žít. Meghan se nejspíš 

vrátí ke své herecké kariéře, co bude dělat Harry, je záhadou. 

Královna Alžběta II. svolala rodinnou radu, po níž oznámila, 

že princ Harry a jeho žena Meghan přestanou užívat titul královská 

výsost a nebudou dále čerpat veřejné prostředky. Musí také vrátit 

peníze, které použili na rekonstrukci svého sídla. 

                                                      Anežka Raková 

 

Vanessa Morgan z Riverdale měla svatbu  
  Vanessa Morgan je známá jako přítelkyně Cheryl Blossom ze 

seriálu Riverdale. Hrála také ve filmech Moje chůva upírka nebo Pako 

mých snů. Je jí 27 let a její partner je o čtyři roky mladší. Michael 

Kopech je hráčem baseballu v týmu Chicago White Sox. Svatba se 

konala 4. ledna 2020 v Historic Walton House na Floridě. Na svatbu 

pozvala svoji rodinu a také slavné osobnosti jako je Madelaine Petsch    

a Camila Mendes, které také hrají v Riverdale.   

                                                       Oleksandra Hrynyk 

Jennifer Aniston a Brad Pitt  
 Jennifer Aniston a Brad Pitt se setkali na 

předávání cen Zlatý glóbus. Oba byli v dobré náladě, 

protože získali filmová ocenění a po dlouhé době si 

spolu přátelsky popovídali. Ale stále jsou jen přátelé,      

i když nikomu neunikl pohled, kterým Brad sledoval 

Jennifer při děkovné řeči. Když se potom potkali 

v zákulisí, pozdravili se, objali a vyměnili si mnoho 

úsměvů. A když Jennifer odcházela, Brad ji stále držel 

za ruku a nechtěl ji pustit. Fanoušci by je rádi opět 

viděli spolu, protože se sociální sítě okamžitě zaplnily 

příspěvky o tom, že by se měli dát zase dohromady. 

                                            Andrea Slavíková 

 

 

Zlatý glóbus 
Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu uděluje už od roku 

1944 vždy na začátku ledna filmové a televizní ceny Zlatý glóbus. Ceny se 

rozdávají v mnoha kategoriích. Nejlepším dramatem se stal válečný film 

1917, nejlepší komedií Tenkrát v Hollywoodu. Za herecké výkony získali 

ceny Brad Pitt, Joaquin Phoenix nebo Renée Zelweger. Zlaté glóby bývají 

ukazatelem úspěchu pro další prestižní ocenění – Oscar.  

                                                            Anežka Raková 
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KOMIKS 

                                                                   Připravily:  Kateřina Kubíčková a Pavla Lizcová 
 


